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1. Про затвердження підсумків вступної кампанії 2018 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії, доктора біологічних наук, професора Т.Ю. Маркіної з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 
 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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2. Про реорганізацію економічного факультету 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

професора, академіка НАПН України, ректора І.Ф. Прокопенка з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 
1. Ліквідувати економічний факультет з 01.09.2018 р. 

2. Студентів спеціальності 051 «Економіка», 6.030501 «Економічна теорія» 

перевести на юридичний факультет. 

3. Кафедру економічної теорії та кафедру фінансів і обліку реорганізувати у 
кафедру економічної теорії, фінансів і обліку та закріпити її за юридичним 

факультетом. 

Склад кафедри: завідувач кафедри Соляр В.В. 
4. Створити кафедру економічної теорії на історичному факультеті для 

забезпечення викладання економічних дисциплін на історичному та інших 

факультетах у складі: в.о. завідувача кафедри призначити доцента 

Зеленька О.О. 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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3. Про реорганізацію кафедр на факультеті фізичного виховання і 

спорту 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

професора, академіка НАПН України, ректора І.Ф. Прокопенка з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Перейменувати кафедру «Фізкультурно-оздоровчого та спортивного 
фехтування» у кафедру «Одноборств, фехтування та силових видів 

спорту». 

2. Перейменувати кафедру «Гімнастики, музично-ритмічного виховання 

та єдиноборств» у кафедру «Гімнастики, музично-ритмічного 
виховання і фітнесу». 

3. Перевести на кафедру «Одноборств, фехтування та силових видів 

спорту», разом з його навчальним навантаженням, старшого викладача 
кафедри «Гімнастики, музично-ритмічного виховання і фітнесу» Огаря 

Геннадія Олексійовича, що забезпечує цей блок дисциплін. 

 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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4. Про відокремлення у самостійний структурний підрозділ навчальної 

лабораторії розробки програмного забезпечення 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

професора, академіка НАПН України, ректора І.Ф. Прокопенка з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. У зв’язку з необхідністю впровадження нових інформаційних технологій, 
розробки та впровадження програмних продуктів для навчального процесу 

навчальну лабораторію розробки програмного забезпечення кафедри 

інформаційних технологій виокремити з 01.09.2018 р. у самостійний 
структурний підрозділ інституту інформатизації освіти у складі: 

- завідувач лабораторією – Гудзенко С.П. 

- інженер вищої категорії – Адріянова О.Б. 

- інженер – 1 ст. – Підчасов Є.В. (0,5 ставки), Булай Н.Г. (0,5 ставки) 
і іменувати її надалі Навчальна лабораторія розробки програмного 

забезпечення. 

2. У зв’язку з необхідністю впровадження нових інформаційних технологій, 

розробки та впровадження програмних продуктів для навчального процесу 

навчальну лабораторію розробки програмного забезпечення кафедри 
інформаційних технологій виокремити з 01.09.2018 р. у самостійний 

структурний підрозділ інституту інформатизації освіти у складі: 

- завідувач лабораторією – Гудзенко С.П. 

- інженер вищої категорії – Адріянова О.Б. 
- інженер – 1 ст. – Підчасов Є.В. (0,5 ставки), Булай Н.Г. (0,5 ставки) 

і іменувати її надалі Навчальна лабораторія розробки програмного 

забезпечення. 

 
Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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5. Про відновлення роботи підготовчого відділення для іноземних 

громадян у 2018/19 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію доктора педагогічних наук, 

професора, академіка НАПН України, ректора І.Ф. Прокопенка з означеного 

питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Відновити роботу підготовчого відділення для іноземних громадян у 
2018/19 н.р. 

2. До 01.10.2018 подати на затвердження «Положення про підготовче 

відділення». 

3. Ввести до штатного розкладу підготовче відділення для іноземних 

громадян у складі: 

- Завідувач відділення 
- Секретар. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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6. Про затвердження «Положення про дистанційну освіту в 

Харківському національному педагогічному університетіімені Г. С.     

Сковороди» 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити «Положення про дистанційну освіту в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди». 
 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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7. Про затвердження «Положення про наукову раду Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди» 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити «Положення про наукову раду Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди». 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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8. Про висунення кандидатур на обласний конкурс „Вища школа 

Харківщини – кращі імена” 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Висунути кандидатуру доктора педагогічних наук, професора, завідувача 
кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Золотухіної 

Світлани Трохимівни у номінації на обласний конкурс „Вища школа 

Харківщини – кращі імена” в номінації „Завідувач кафедри”. 

2. Висунути кандидатуру доктора філологічних наук, професора, професора 
кафедри української і світової літератури Ушкалова Леоніда 

Володимировича на обласний конкурс „Вища школа Харківщини – 

кращі імена” в номінації „Науковець”. 

3. Висунути кандидатуру доктора педагогічних наук, професора, завідувача 
кафедри історії педагогіки   і   порівняльної   педагогіки   Штефан 

Людмили Андріївни на обласний конкурс „Вища школа Харківщини – кращі 

імена” в номінації „Викладач професійно-орієнтованих дисциплін”. 
4. Висунути кандидатуру доктора педагогічних наук, доцента, професора 

кафедри початкової, дошкільної   та   професійної   освіти   Юр’євої 

Катерини Анатоліївни на обласний конкурс „Вища школа Харківщини – 

кращі імена” в номінації „Викладач фундаментальних дисциплін”. 

5. Висунути кандидатуру доктора філософських наук, професора, професора 

кафедри філософії Радіонової Наталії Василівни на обласний конкурс 

„Вища школа Харківщини – кращі імена” в номінації „Викладач 

гуманітарних дисциплін”. 

6. Висунути кандидатуру доктора педагогічних наук, доцента, професора 

кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти, декана факультету 

початкового навчання Довженко Тетяни Олексіївни на обласний конкурс 

„Вища школа Харківщини – кращі імена” в номінації „Декан факультету”. 

7. Висунути кандидатуру кандидата філософських наук, докторанта кафедри  

філософії Дроботенко Мар’яни Олександрівни на обласний конкурс „Вища 

школа Харківщини – кращі імена” в номінації „Молодий науковець”. 

8. Висунути кандидатуру кандидата педагогічних наук, доцента, доцента 
кафедри гімнастики, музично-ритмічного виховання і єдиноборств, заступника 

декана факультету фізичного виховання і спорту з навчальної роботи Кравчук 



Тетяни Миколаївни на обласний конкурс „Вища школа Харківщини – кращі 

імена” в номінації „Викладач фізичного виховання”. 

8. Висунути кандидатуру директора   наукової   бібліотеки   
ХНПУ   імені Г. С. Сковороди Коробкіної Олени Геннадіївни на 

обласний конкурс „Вища школа Харківщини – кращі імена” в 

номінації „Директор бібліотеки”. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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9. Про організацію звіту докторантів першого року навчання 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Cтворити спеціалізовану вчену раду за спеціальністю 011 – науки про 
освіту для прийняття звіту докторантів першого та другого років навчання зі 

зазначеної спеціальності у такому складі штатних докторів педагогічних 

наук: 
1. Золотухіна Світлана Трохимівна (голова ради); 

2. Штефан Людмила Андріївна (вчений секретар ради); 

3. Губа Анатолій Васильович; 

4. Зеленська Людмила Дмитрівна; 
5. Іонова Олена Миколаївна. 

 

2. Cтворити спеціалізовану вчену раду за спеціальністю 015 – професійна 

освіта для прийняття звіту докторантів першого та другого років навчання зі 
зазначеної спеціальності у такому складі штатних докторів педагогічних 

наук: 

1. Гриньова Валентина Миколаївна (голова ради); 

2. Романова Інна Анатоліївна (вчений секретар ради); 
3. Васильєва Марина Петрівна; 

4. Єрмаков Сергій Сидорович; 

5. Попова Олена Володимирівна. 
 

3. Cтворити спеціалізовану вчену раду за спеціальністю 033 – філософія для 

прийняття звіту докторантів першого року навчання зі зазначеної 

спеціальності у такому складі штатних докторів філософських наук: 
1. Култаєва Марія Дмитрівна (голова ради); 

2. Радіонова Наталія Василівна (заступник голови); 

3. Садоха Олена Володимирівна (вчений секретар ради); 

4. Бережна Світлана Вікторівна; 

5. Дорожко Ірина Іванівна; 
6. Крапівник Ганна Олександрівна; 

7. Триняк Майя Вікторівна. 



4. Cтворити спеціалізовану вчену раду за спеціальністю 035 – філологія для 

прийняття звіту докторантів першого року навчання зі зазначеної 

спеціальності у такому складі штатних докторів філологічних наук: 

1. Гулак Анатолій Тихонович (голова ради); 

2. Голобородько Костянтин Юрійович (заступник голови); 
3. Маленко Олена Олегівна (вчений секретар ради); 

4. Силаєв Олександр Сергійович; 

5. Скоробогатова Олена Олександрівна; 

6. Степанченко Іван Іванович; 
7. Ушкалов Леонід Володимирович. 

 

5. Cтворити спеціалізовану вчену раду за спеціальністю 053 – психологія для 
прийняття звіту докторантів першого року навчання зі зазначеної 

спеціальності у такому складі штатних докторів психологічних наук: 

1. Кузнєцов М.А.; 

2. Гордієнко-Митрофанова І.В.; 

3. Хомуленко Т.Б. 
 

6. Cтворити спеціалізовану вчену раду за спеціальністю 052 – політологія для 

прийняття звіту докторантів першого року навчання із з зазначеної 
спеціальності у такому складі штатних докторів політичних наук: 

1. Куц Г.М.; 

2. Радіонова І.О.; 

3. Денисенко І.Д.; 
4. Коломієць О.В.; 

5. Роговський О.М. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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10. Про розподіл місць за спеціальностями в рамках галузей наук 

згідно обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів через 

докторантуру та аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 

2018 р., затвердженого наказом №795 МОН України від 20.07.2018р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

доктора педагогічних наук, професора Ю. Д. Бойчука з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 
1. Розподілити місця за спеціальностями в рамках галузей наук згідно 

обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру та 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2018 р., 

затвердженого наказом № 795 МОН України від 20.07.2018 р., таким 

чином: 
 

 

 

Шифр та найменування 

спеціальн 

ості 

Прийом 

Всього В т.ч. форма навчання 

денна вечірня 

011 Освітні, педагогічні 

науки 

11 7 4 

015 Професійна освіта 

(за спеціалізаціями) 

10 7 3 

017 Фізична культура і 

спорт 

2 1 1 

032 Історія та археологія 1 1 - 

033 Філософія 1 - 1 

035 Філологія 11 7 4 

052 Політологія 3 1 2 



053 Психологія 5 1 4 

081 Право 3 - 3 

091 Біологія 6 2 4 

Всього 53 27 26 

 

 

 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Прийом 

011 Освітні, педагогічні науки 1 

015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціям 

и) 

1 

035 Філологія 3 

«052 Політологія» 1 

053 Психологія 1 

Всього 7 

 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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11. Про затвердження та преміювання 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І. Тищенко з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. За високі професійні досягнення, плідну роботу, відданість своїй справі 

та з нагоди святкування Дня вчителя прошу преміювати: 

- Бережну Світлану Вікторівну – проректора з навчально-виховної 

роботи; 

- Бойчука Юрія Дмитровича – проректора з наукової роботи; 
- Жукову Надію Гордіївну – проректора з соціально-економічних 
питань; 

- Прокопенка Андрія Івановича – професора кафедри інформаційних 

технологій; 

- Плахтєєву Вікторію Іванівну – завідувача відділу менеджменту і 

моніторингу освіти; 

- Дорожко Ірину Іванівну – завідувача кафедри філософсько – 
психологічної антропології; 

- Якушко Наталію Михайлівну – проректора з навчально-наукової 

роботи. 

 
- Тищенко Тетяну Іванівну – кандидата філологічних наук, професора 

кафедри української та світової літератури, вченого секретаря університету; 
- Пузанову Лілію Василівну – начальника відділу кадрів; 

- Плужнік Юлію Олексіївну – завідувача відділу організації контролю за 

використанням навчальних аудиторій тат обладнання; 
- Кабанську Ганну Анатоліївну – завідувача відділу практик; 

- Родченко Тетяну Анатоліївну – завідувача відділу профорієнтації і 

працевлаштування випускників; 

- Романцову Тетяну Миколаївну - завідувача загального відділу; 
- Ворону Світлану Анатоліївну – керівника навчального відділу; 

- Трубчанінова Миколу Анатолійовича – завідувача наукового відділу; 

- Шаповалову Олену Василівну – завідувача редакційно-видавничого 

відділу; 

- Ольховського Євгенія Олександровича – завідувача науково- 

методичного центру організації начального процесу; 

- Фененко Ірину Володимирівну – старшого інспектора з мобілізаційної 
роботи, військового обліку та бронювання; 



- Мосцеву Аллу Павлівну - завідувача музею університету; 

- Гавриша Ігоря Леонідовича – начальника експлуатаційно-технічного 

відділу нових інформаційних технологій 

- Коробкіну Олену Геннадіївну – директора наукової бібліотеки; 

- Калашник Любов Сергіївну – завідувача центру міжнародного 
співробітництва та міжнародної освіти; 

- Лугову Тетяну Вікторівну – завідувача підготовчим відділенням. 

 
- Гречаник Олену Євгенівну – кандидата педагогічних наук, завідувача 

кафедри наукових основ управління і психології; 

- Підчасова Євгена Вікторовича - доцента кафедри практичної 
психології, кандидата психологічних наук; 

- Кравчук Тетяну Миколаївну - доцента кафедри гімнастики, музично- 

ритмічного виховання і фітнесу, заступник декана з навчальної роботи; 

- Калашникову Любов Миколаївну - кандидата педагогічних наук, 

доцента, професора кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 

школи,; 
- Вакуленка Сергія Валентиновича – кандидата філологічних наук, 

доцента кафедри української мови. 

- Чен Наталію Володимирівну - кандидата педагогічних наук, доцента, 

завідувача кафедри УДПМ та графіки; 
- Холодняк Олену Василівну – кандидата філологічних наук, викладача 

кафедри англійської мови; 

- Шишкіну Валерію Юріївну – доцента кафедри слов’янських мов; 
- Захарову Людмилу Володимирівну – заступнику декана факультету 

дошкільної освіти, доценту кафедри естетичного виховання і технологій 

дошкільної освіти; 
- . Гончарову Ольгу Сергіївну – в.о. завідувача кафедри історії України, 

кандидата історичних наук, доцента; 

- Жукова Василя Павловича – координатора з виховної роботи 

факультету мистецтв, старшого викладача кафедри музично - 
інструментальної підготовки вчителя; 

- Подуфалову Тетяну Володимирівну - кандидата філологічних наук, 

доцента, доцента кафедри практики англійського усного і писемного 
мовлення 

- Горбаня Володимира Івановича - доцента, 

завідуючий кафедрою Державно-правових дисциплін та міжнародного права; 

- Скачкову Валентину Володимирівну - кандидата філологічних наук, 

доцента, завідувача кафедри німецької філології; 

- Єсьман Ірину Володимирівну - доцента кафедри початкової . 
дошкільної та професійної освіти; 

- Ільницьку Ганну Сергіївну – доцента кафедри єдиноборств, фехтування 

та силових видів спорту; 

- Сінопальнікову Наталію Миколаївну - доцента кафедри спеціальної 
інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти. 



- Астахову Людмилу Миколаївну - старшого лаборанта кафедри 
наукових основ управління і психології; 

- Савельєву Тетяну Павлівну - старшого лаборанта кафедри політології, 

соціології і культурології; 
- Ахімонову Вікторію Геннадіївну - лаборанта кафедри циклічних видів 

спорту; 

- Бартош Ольгу Іванівну - інженера кафедри інформатики; 

- Сировацького Володимира Петровича – лаборанта археологічної 
лабораторії; 

- Промську Антоніну Антонівну – старшого лаборанта кафедри 

української мови; 
- Жосан Світлану Валеріївну - лаборанта кафедри УДПМ та графіки; 

- Четверика Віктора Костянтиновича – лаборанта кафедри теорії і 

практики англійської мови; 

- Мартиненко Ірину Євгеніївну – завідувача Музею іграшки; 
- Жигунову Оксану Олегівну – старшого лаборанта кафедри всесвітньої 

історії; 

- Рись Олену Дмитрівну - диспетчера факультету мистецтв; 
- Шишкіну Тетяну Миколаївну - інженера кафедри східних мов; 

- Мірошніченко Катерину Вячеславівну - лаборанта кафедри державно- 

правових дисциплін та міжнародного права; 

- Іванченко Тетяну Миколаївну - лаборанта кафедри початкової, 
дошкільної та професійної освіти; 

- Редькіну Ірину Володимирівну старшого лаборанта кафедри 

спеціальної інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти. 

- 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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12. Про зарахування до докторантури у 2018 році 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу докторантури і 

аспірантури, кандидата філологічних наук, професора І.В. Разуменко з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 
1. Зарахувати до докторантури університету з 15.09.2018 р. за рахунок 

коштів державного бюджету (за державним замовленням) на перший 

курс навчання (терміном на два роки) осіб, які успішно пройшли 

співбесіду та конкурсний відбір: 

 
зі спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки» 

Петренко Тетяну Володимирвну-доцента кафедри англійської мови 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди зі спеціальності «015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» 

Шмоніну Тетяну Анатоліївну-доцента кафедри ПІГД ХНАДУ 

зі спеціальності «035 Філологія» 

Лепетюху Анастасію Вікторівну- доцента кафедри романської філології 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Халіман Оксану Володимирівну-доцента кафедри української мови ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди 

Умрихіну Любов Володимирівну-доцент кафедри українознавства і 

лінгводидактики ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

зі спеціальності «052 Політологія» 

Барабаш Олега Васильовича тимчасово не працює 

зі спеціальності «053 Психологія» 



Саврасова Миколу Володимировича - доцента кафедри загальної психології 

Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний 

педагогічний університет" (цільовик) 

Грицук Оксану Вікторівну - доцента кафедри психології та педагогіки 

Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального 

закладу "Донбаський державний педагогічний університет" 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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13. Про затвердження навчальних планів аспірантів-іноземних 

громадян (група 2018-3) 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу докторантури і 

аспірантури, кандидата філологічних наук, професора І.В. Разуменко з 

означеного питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Затвердити навчальні плани аспірантів-іноземних громадян (група 

2018-3). 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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14. Про відрахування з аспірантури 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Відрахувакти з аспірантури Єрьоменко О.О. – аспірантку 3 року 
заочної форми навчання за контрактом, зі спеціальності 12.00.05 – 

трудове право, право соціального забезпечення з 01.09.2018 р. за 

власним бажанням. 
 

Голова вченої ради 

   
 

І.Ф. Прокопенко 

 
Секретар вченої ради 

   
Т.І. Тищенко 
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15. Про рекомендацію до друку 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, 

кандидата філологічних наук, професора Т.І.Тищенко з означеного питання, 

Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

Рекомендувати до друку: 
 

1. Журнал «Теорія і практика управління соціальними системами», 

№ 3, 2018. 

 

Голова вченої ради І.Ф. Прокопенко 

 

 
Секретар вченої ради Т.І. Тищенко 
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16. Про затвердження навчальних програм здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти всіх спеціальностей 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря університету, канд. 
філол. наук, проф.  Т.І.Тищенко 

УХВАЛИЛА:       

1. Затвердити навчальні програми здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти всіх спеціальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради      І.Ф. Прокопенко 

 

 
 

Секретар вченої ради                Т. І. Тищенко 
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